Sabó 70 anos 1942 / 2012
Uma história de
pioneirismo e respeito
pelo cliente.

Uma empresa brasileira
com tecnologia
aprovada pela indústria
internacional.

Ano IX nº 91 Março de 2012

Sabó é o retentor mais lembrado por que é o mais
vendido ou é o mais vendido por que é o mais perfeito?
A resposta está aí, na pesquisa
Cinau/Marcas Preferidas que foi
realizada em novembro de 2011
envolvendo 1.400 reparadores
automotivos em todo Brasil.
Deu Sabó na cabeça com 92,5%
de preferência, uma escolha feita
por gente que conhece e que
decide na aplicação de uma peça.
Embora na categoria existam
várias marcas, a marca Sabó
aparece disparada na frente,
também como preferência de
compra. É claro, se não fosse
o mais perfeito não seria o mais
lembrado e nem o mais vendido.
Fácil, não é?

70
Sabó, 70 anos
de qualidade

E o destaque não foi só para o retentor.
As juntas de motor Sabó aparecem
com 75% de preferência, uma liderança
que comprova a sua qualidade.
Qualidade que tem história. Uma
história que está fazendo 70 anos.
E que começou quando um imigrante
húngaro, ferramenteiro de profissão,
no dia 20 de abril de 1942 abriu sua

oficina em São Paulo. Seu nome,
José Sabó. Um homem, para época,
com uma visão incrível de futuro.
Tempos difíceis aqueles. A Segunda
Grande Guerra devastava a Europa.
No Brasil, onde tudo se importava,
os produtos haviam desaparecido e a
Sabó, um misto de estamparia e
metalúrgica, não recusava pedidos para
os mais diversos itens de metal, inclusive
para a indústria automobilística.
O primeiro retentor Sabó surgiria em
1944. Era um retentor do cubo da roda
traseira dos caminhões Ford que eram
montados aqui, e logo os retentores
passaram a ser os produtos mais
importantes da Sabó.
O Brasil importava carros, na grande
maioria, dos Estados Unidos e todos
os retentores eram com couro.
Antevendo que logo a indústria
americana mudaria para borracha,
a Sabó passou a produzir os
retentores com borracha vulcanizada,

Embalagens de retentores - anos 50

uma nova tecnologia que despontava na
Europa. Em 1957, surgiu o primeiro carro
de passageiros: a Vemaguet, um projeto
da Auto Union.
Em 1959 nascia o Fusca da Volkswagen.
Coincidência ou não as duas primeiras
fábricas eram europeias e os retentores
com borracha.
As montadoras foram chegando e a
Sabó foi crescendo procurando sempre
o caminho da inovação.
Em 1966 começa a produção de juntas.
Em 1975 a primeira exportação para
a Opel alemã. Em 1978 começa
a produção de mangueiras.

Sabó
dá a volta
ao mundo
Hoje, além de produtos a Sabó exporta
tecnologia. Nos últimos anos com a
abertura de fábricas na Alemanha,
Argentina, China, Estados Unidos,
Hungria, Japão, a marca Sabó vem
conquistando a preferência de clientes
e reparadores no mundo todo.
Se a Sabó está presente nos projetos
mais modernos e importantes de hoje
ela fará parte dos projetos de amanhã.
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Pirataria: prejudica todo
o setor de autopeças.
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No ano que passou, a Sabó lançou mais
de 450 novos itens que vieram compor
o maior portfólio do setor para carros,
caminhões, ônibus, motos e tratores.
A Sabó tem desenvolvido programas de
treinamento em todo o país. Em 2011
foram 9.228 profissionais treinados.
Procurando manter o reparador sempre
bem informado, já foram entregues em
nove anos aproximadamente 7 milhões
de exemplares dos Caderninhos Sabó.
Também em 2011 a Sabó foi eleita
pela 20ª vez no ranking Top Five da
revista NEI.
Inovação, treinamento, a busca
permanente da perfeição e um
profundo respeito pelo cliente,
são os fatores que sempre
nortearam a Sabó. Desde 1942.
Agora, que você sabe de toda
essa história, dá pra perceber
que não é difícil ter 92,5%
de preferência. Ou é?

Cartas para o Caderninho Sabó:
Rua Joaquim Floriano, 733 - cj. 1C
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 04534-012

Central de Relacionamento Sabó
0800 77 12155 - fax: (11) 3078-3209
e-mail:caderninhosabo@brasildireto.com.br

Internet: para comunicar
e administrar melhor.

Fábrica em Mogi Mirim
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Lançamento: flange traseira
pág.
de motor. É fácil montar.
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Comunicação
Internet: sua oficina ligada no futuro.
Para muitos que estão ligados nessa revolução silenciosa
chamada Internet esse futuro já chegou. Num piscar de olhos
ela deu a volta ao mundo entrando em todas as atividades
e segmentos da sociedade.

Pessoal! É com muito prazer que eu apresento o mais novo
colega de trabalho de vocês: o computador!

No Brasil são 77 milhões de pessoas com acesso
à Internet. O comércio eletrônico em 2011
movimentou nada mais nada menos do que
R$18 bilhões. Este número não para de crescer.
A Internet é responsável também pela aceleração
da inclusão social. Basta ver a classe C, que
hoje corresponde a 54% da nossa população,
com 56% acessando a Internet, sendo que 60%
destes já estão nas redes sociais.
Todo sistema tributário está atrelado à Internet.
Nota fiscal eletrônica é uma realidade.
Adeus papel. Quase tudo
se resolve na web e tudo
muda com muita rapidez.
É preciso estar ligado a
esta mudança para não
ficar defasado.
Procure saber dos reais
benefícios que a informatização poderá trazer
para sua oficina independente do tamanho.
Fale com profissionais do ramo e com gente que
está num estágio mais avançado.
Peça várias propostas. Compare. Estabeleça as
etapas que caibam no seu orçamento.
Existem muitos programas de gestão, inclusive

específicos para oficinas. Dos mais simples
aos mais sofisticados.
Você pode ter toda a informação na tela num
instante: desde o agendamento, a natureza
do serviço até a entrega do veículo.
E tem mais: além de facilitar a administração,
com controle de estoque, de pessoal, você poderá
suprir sua equipe rapidamente com muita
informação técnica e isso
refletirá positivamente na
satisfação de toda a sua
clientela.
Fica fácil também montar
um cadastro de clientes
com o histórico de serviços
realizados. Que se bem
trabalhado pode ser uma
munição valiosa para se
fazer um bom trabalho
de relacionamento.

É mais barato manter um
cliente na casa do que ir
buscar um cliente novo.
A informatização pode ajudar
muito nesta tarefa.
Use a Internet para divulgar
sua oficina.
Todo mundo procura informação em sites de
busca. Coloque o nome da sua empresa em um
desses sites. A Internet ainda tem um custo
baixo se comparada com outras mídias. E crie
o seu próprio site. Use uma linguagem simples
para facilitar o acesso.
É claro que uma reformulação
no processo de trabalho implica
em treinamento de pessoal e como
a mão de obra está cada vez mais
difícil esta é uma maneira de
formar equipe. Os clientes com
certeza irão perceber a mudança.

-- PAra! PAra! O que você está fazendo?
--	Esse computador vive dizendo que “deu pau”,
agora eu vou dar um pau nele!
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De olho no mercado
Em defesa da boa procedência.

Todo o setor de reposição está empenhado
em combater a falsificação de autopeças.

Dedico este artigo a um
tema que ultimamente vem
ganhando espaço na mídia
brasileira: a falsificação no
setor de autopeça.
Nos últimos meses foram noticiados uma série
de reportagens dando conta do aumento da
apreensão de peças falsificadas das mais
diversas aplicações.
O Sincopeças - SP é absolutamente contra a
falsificação de autopeças. Além do problema
pontual da não arrecadação de impostos,
situação que causa uma enorme disparidade
em relação ao comércio formal varejista, a
autopeça falsificada não respeita nenhuma
norma de segurança ou qualquer preocupação

com a preservação do meio ambiente, situação
que compromete não só a economia e o mercado
de reposição, mas, sobretudo, a segurança e a
vida de nossa família.
De acordo com o CNCP - Conselho Nacional de
Combate à Pirataria, o comércio de produtos
falsificados implica na perda direta de cerca
de 2 milhões de empregados formais, ou seja,
2 milhões de novos consumidores que poderiam,
potencialmente, consumir mais produtos e, por
sua vez, aquecer a economia do país.
Frequentemente, em nossos veículos oficiais,
alertamos para o problema, orientando nossos
associados e todo o mercado varejista, que a
prática de venda de autopeça de origem
clandestina, seja falsificada ou duplicada,

configura crime.
Apesar de trabalharmos
fortemente em ações
para coibir este tipo de
prática, esta luta não
é só dos varejistas e das
outras associações relacionadas ao setor do
aftermarket nacional.
Esta causa é de toda sociedade cível organizada
e também do poder público. Juntos devemos agir
com energia na resolução e no combate a este
mal, encontrando novas e criativas formas para
conter esta crescente ameaça.
Francisco Wagner de La Torre
(Presidente do Sincopeças)

De especialista para especialista
Vacilou, caiu a pressão...
Fiat Palio 1.6 16V: partida muito demorada
com o carro desligado há mais de 30 minutos.
Diagnóstico: por saber de vários problemas como este na
linha 1.6 16V da Fiat, decidimos iniciar com os testes de
pressão, vazão e estanqueidade da bomba de combustível.
Com o motor ligado, foi obtido uma pressão e vazão normais
(3 bar e 700 ml/min), já que o carro não apresentava
nenhuma anomalia com o motor ligado. Desligando o motor,
notamos que a pressão na linha de combustível, que deveria
ficar acima de 2 bar, caiu rapidamente para 0 bar.
Ao analisarmos superficialmente toda linha de combustível
(bomba, filtro, regulador de pressão, canos e mangueiras,
flauta e bicos injetores), não vimos nenhum problema.
Mas ao retirarmos a flauta para uma análise das peças
que a compõe, vimos que o tubo de retorno de sua parte
interna estava trincado. A queda na pressão provocava
a demora na partida, pois quando se acionava o motor, a
bomba de combustível precisava encher toda a linha até que
o mesmo chegasse aos bicos injetores.
Solução: feita a troca do tubo de retorno, foi observado
nos testes que a pressão agora se mantinha acima de 2 bar
com o motor desligado, solucionando o problema.
Esta dica é válida para toda linha FIAT 1.6 16V.

Diego Gava

Técnico em reparação automotiva
Associado desde 01/02/2010

O defeito some, mas fica o alerta no painel.
VW Gol 1.0 Flex: carro perde a aceleração
e a luz EPC acende.
O Gol 1.0 com motor Flex, 2008 (Bosch ME7.5.30) cortava
a aceleração de repente, e logo após voltava ao seu
funcionamento normal. Porém, a luz de alerta permanecia
acesa até o desligamento.
Diagnóstico: como a luz de EPC ficava acesa quando
o defeito ocorria, decidimos iniciar os testes fazendo o
rastreamento com o uso de um scanner.
Ao verificar a memória de avarias, foi detectado um erro
referente ao pedal de acelerador, que neste carro
é eletrônico. Fizemos os testes no pedal, usando um
multímetro automotivo.
Assim, pudemos constatar um defeito intermitente em um
dos potenciômetros que integram o circuito do pedal
eletrônico de aceleração.
Solução: após realizarmos a substituição desse pedal de
aceleração o problema foi resolvido.

Fábio França

Especialista em Eletrônica Automotiva
Associado desde 07/12/2007

Regulagem correta, problema resolvido.
GM Montana 1.8 Flex: dificuldade de pegar
quando o motor estava totalmente frio.
Diagnóstico: com o motor ainda quente, fizemos o
rastreamento do sistema de injeção eletrônica para
verificar se o sensor de temperatura da água estava
enviando o sinal correto, e estava normal. Partimos para
outras checagens, como teste da alimentação de combustível,
no sistema de ignição e testes elétricos dos sensores,
sem encontrar nenhum problema. Como o defeito ocorria
com o motor frio, pedimos ao cliente que deixasse o carro na
oficina para que pudéssemos analisar o mesmo na manhã
seguinte. No outro dia, antes de dar a partida no carro,
ligamos o rastreador e o manômetro para encontrar algum
erro. Dada a partida, vimos no scanner que a relação
ar/combustível indicada pelo aparelho não condizia com
o fornecido pelo cliente, pois o dono do carro informou que
só abastecia o carro com gasolina o que deveria deixar uma
relação ar/combustível o mais próximo de 13/1, sendo
que neste caso estava em 6,3/1, ou seja, uma leitura
completamente equivocada.
Solução: usando o scanner, refizemos a programação da
relação ar/combustível, regulando a mesma para gasolina,
assim o carro ligou no ato sem repetir o problema.

Décio Soares

Mecânico Automotivo
Associado desde 17/11/2011
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Lançamento Sabó
Flange Traseira de Motor (AT 1.0/1.4/1.6/2.0 8 válvulas).

Toda tecnologia Sabó ao seu alcance.
Procedimento de montagem
• Não retirar a luva antes da montagem
• Lubrificar a pista do virabrequim
• Montar a peça com a luva centralizando o flange
• Apertar os parafusos do flange alternadamente
• Utilizar a ferramenta 03398 DISP
para montar a roda fônica
• Colocar o sensor de rotação no flange novo
• Montar o cárter

1
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1- Posição
Correta de montagem
2- Não necessita nenhuma ferramenta 		
	para montar o flange
3, 4-	Atenção: não retirar o SleEve
		 antes da montagem

Evite enganos: a Sabó não distribui peças sem embalagem,
nem Sleeve sem utilidade e/ou fora da posição.

Atenção

Call Center Responde

P

A Sabó tem no mercado dois retentores
com sistema integrado com sensor e roda
fônica. Como deve ser feita a aplicação
desses flanges? Existe alguma ferramenta
específica que realiza o sincronismo do sensor com
a roda fônica?
Willian Ximenes
Técnico autônomo em reparação automotiva
(Associado desde 23/05/2011)

R

Olá Willian. Existem dois tipos de retentores: retentor com roda fônica lisa e o retentor com a roda
fônica dentada. Para a aplicação dos flanges é preciso seguir alguns procedimentos padrão de
montagem, por exemplo: 1- Limpar bem a região da pista de trabalho do PTFE (Politetrafluoretileno).
2- Verificar se não há nenhum desgaste nesta região. Caso haja, deve-se retrabalhar o eixo para utilizar a mesma
medida e rugosidade especificadas. 3- Lubrificar a região com óleo de mesma especificação do fluido vedado.
4- Montar o flange de acordo com a original do veículo, ex.: retirando o retentor Sabó com roda fônica lisa,
só poderá ser aplicado o retentor Sabó com roda fônica lisa, e retirando o retentor Sabó com roda fônica
dentada só poderá ser aplicado o retentor com roda fônica dentada, seguindo assim os padrões originais do
veículo. 5- Apertar todos os parafusos da parede do bloco. 6- Sincronizar a roda fônica com o dispositivo
de montagem de ref. 03398, sempre com o carro e PMS.
Pronto! Já está montado o flange, com toda a garantia da marca Sabó.

Em caso de dúvida, entre sempre em contato
com a Central de Atendimento ao Cliente Sabó:

0800 77 12155
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